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NowysamoządSM Iśięże
Małe
Dńa 19 styczniabr' w sP nr
99odbyłosiękolejnezebraniewsą,stMeszkakich członkówSpołdzie]rri
Księże
Małe'
Stawiio
się na
niolvej
niewięcejniżzwykle mieszkańcówto o romiejmynadżeję,żeświadczy
snącymzaintelesowaniusprawami
naszejspoldzielń,Przebiegi nastroje
panującew czasie dyskusjibyĘ co
najmniejgorące'ocęna stąnunaszej
jak i pracyZarząduSpołspotdzie]ni,
dzielni i Rady Nadzorcze.jprzez

mieszkańcórvbyłaróżna- od bardzo 1 Z ą u ' ] | N U u w d | Ł }
kriytycznejdo bardzopochlebnej.
Sprawozdaniaze ws4'stkich febrań
Wybranonowych przedstawicieli mieszkańcórł',ZPCz i z posiedzeń
mieszkanńców(zPCz), któtzy w RadyNadzorczejsązawszedo wg1ąimieniunaswszystkichdecydować dudlaczłoŃów Spoldzielni,oamiej'
będąo istotnychd1aspoldzielrrispra- scu' w siedzibieZarządu.
wach.Jednymz najistotniejszych
zaCzłonkowieRaĄ Nadzorczej
j est pełniądyżuryw kazdy pierwszy
dańprzedstawicieli
mieszka,nców
wybór Rady Nadzolczej.
czwafekmiesiąca
w 8odz'od 16'00
Wyborydo Rady Nadzorczejodbyly do 17'00w salikonferencyjnej
Społsię3 lutego'KadencjawRadzietrwa dzielniprzyul' Tamogórskiej
1'
trzy lata i możnają splawowacpod
MC-K

Nay,ć1Rddl1 Ncl.lzorczL| SM Księże M(|le k:|,)jeercń20()] r'
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Lista przedsJawicieli
członków SpółdzieIni
Mieszkaniowej Księże
Małe.ZPCz:
GRUPA I
ul, Katowicka
L KrystynaBartosiewicz
2' KrysĘtraDiesner
3. Aona Domanska
4, Józef Glodzicki
5. Mariola Kocik
6. Ewa Koncewicz
r

uau.ra

CzłonkowienowęjRady Nadzorczej:
L Witold Studniarczyk
- PżewodniczącyRN
2' Urszula Sliwińska
- Z-ca Przewodniczącego
RN
3. MałgorzataPomo.ska
- Sekretaz RN
4 KrystynaDiesner - Przewodnicząca
KomisjiEkonomiczno-RewiĄnej
5. MariaBułhatowska-PrzewodńczącaKomisji Społeczno-Samorządowej
- PrzewodniczącyKomisjiGospod Zasob Meszkan'
ó' EdwardLysak
- CżonekKomisjiEkonomiczno.RewĘnej
7' JadwigaKrokosińska
. CzłonekKomisjiEkonomiczno-Rewizyjnej
8. AgnieszkaKarcz
- CzlonekKońsii Spoleczno-Samorz4dort
9.ZofiaDillenius
ej
- CzIone\
10 HenrykNowakowski
Koń:j' Społeczno-Samol
zadowej
11 B ogumita
Palczewska . CzłonekKomisji
GospodZasobMieszkan

N,awL.]lN

8' stanisławMkołajczyk
9. HenrykNowakowski
10 Ma.łgorzata
Pomorska
l1' WitoldPużo
12 Artur Rozciecha
13 WacławSwęda
14 Aleksandra
Torbus
GRUPA tr
nl. Chorzowskai ul. Opolsln.l
J ' ZdzisławBęski
2' Maria Bułhakowska
3. Adam Czmuchowski
4 Zofla Dilienius
5. Maria Dulska
6. JoannaKahane
7' Agńeszka Kajcz
8, JózefKosiuk
9' JadwigaKrokosińska
10' JuliuszKwŃniewski
11'Bolesła\ł
Lińewicz
12 JózefPrus
13' Stanisława
skomofowska
14 UrszulaŚliwińska
15,JacekUrbŃsk
16 RyszardWalas
17.JaninaZiolkowska
GRUPAIII
u|.Gogolińskai uI.Siewierska
1JanuszBiezyńsk
2' Marcin Cieślikowski
3' EdwardŁysak
4, BogumiłaPalczewska
5' MrosławPerłowski
6 Wtold Studniarczyk
7 JanUrbanowicz

Zehrunrc Rat1! Nadzorczej, l

iecleń 20a] r

Nowegoprzewodniczącego
Rady Nadzorczej- p.Wtoldastudniarczyka'
pŹedstawimyw następnej
Gazecie'

woKoŁ UsTAwY

o SPOŁDZIELNIACH
MIESZKANIOWYCH

24 kwietniabr weszlaw iycic dwa uspisy usta\.l.ypozbalviejąctvm
ustawa o spóldziclniach nrieszka- samym spółdzielcó\\'z lokatorskin
niowych (opublikowala w Dzienniku prau,emdo mieszkania,nadziei na
Usta\\,nr 4 z 23 01 2001') r.i'profując wlasność
tych lokali za,jedynie3(%)
zlozumlałeemocje idyskusje w ich lvańości,Po tcJZmianieza nabvcie
śrcdowiskach
spółdzielczyclr.
Wśród mjeszkanialokatolskiogona \łlasność
spec.jalistów natolniast krytykę: w naszej Spóldzielni tżeba będzie
niezgo.lnoścjz Konst}'tucją. błędó$ zapłacićplawdopodobnięprzcszło20
merytorycznych, istotnych ftudnoścj tys' zlotych, nie licząc pozostalych
realizacvjnych,a w rczultacie rie- kosztów: wyceny, notarialnycb,
$ypełnieniawymogów prf yzNoitej niecz]'stoksięgow)'ch'
legis1acjiJuŹ po okolo miesiącu(29 Po *,ejściu
w życieustar,r''v
niemajuż
maja)TrybunałKonst!'tuc]'jnyucb}lil moźliwości
n'zmocnieniaprarvado
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lokalu plzez przeksutałccnie
go na spóldzielca zapłaci 200 z1 Taksa ilocz)'ncm]sta{'ki odpisu na funńlsz
'rr'lasnoś
ciowc,
notaria]nauzalężńonajest odwartości Iemontowy określanejr\' (złln12)i
Uprzedzając tę z]mianę,Zaźąd ]oka]u.więc pewniętrzeba ponieść powielzchni
użytko.ivej lokalui
spóŁdzielniwyst@ił do wszyslkich koszty wyceny (umorvne) i mieszkalnego.
]
użytkoi\łrilrówmieszkali lokatolskich I'!'nagrodzenia notaliusa, kóre nię 4, wplaty na odrębny fundusz
z informacjąo warurłach i kosŹach plzekroczy 2500
(wg remontoĄ' spoldzie]nidokon1rvane
zł
od
pżeksŹałceniaprawa, Zrcalizowano rczporządzenia).oprócz tego naleźy dnia 1 stycznia 200J roku mają
56 złozonychwniosków KWot} 5placić przvpadającc na ]oka] zastoso\\anie
do odliczeńod podaiku]
uzupeŁienia wkladrr budowlanego zadłuŹenięs.ni z tytułukrcdytu dochodowcgoi są uiQte\r lilrlicie
$ nięsione gotówką lub
powodziowego - 1000 zł lub lvydatków na modernizacjęlokalu
oprocentowanych
rataclrzasilają inwestyctjnego(nowezasoby)
mieszkalnego(\\,gprfepisów ustartyo 1
fllndusz zasobo\r,lSpółdziclni
Ustawao spółdficlnjach
mieszka- podatkuod osób fiz\cznYch),
]
w spn$.ie ..uwlaszczenia,'
złoźono nto1\Ych stwarza spó1dzielconr 5' wpłaty na wydziolony fundusz
dot'vchczas10 tniosków, wylącznic możLi\Ą,ość
odliczeniaod podathl kwot ręmontowydokumenluią:
przez posiadającychwłasnościo\łewnoszon'vchdo spółdzięlni na -donody wLiesion1.ch
do Spóldzic]ni\r'
pra*.o do lokalu Gdy zostadc wydzielon}fllndusz rcnontowyjuż za danym roku, miesięcznychoplat
zrealizo$any pięIwsflr z tych 2001rok
(np f ksiąŹęcfki
ękspo]oatac}.nvch
wnioskó*'' zmiol1iąsię zasadniczo
opłat)w pęłnej{,ysokoścj
za kaŹd\.
Ic]acjewłasnościowc
\\'spółdzielni:
do Z.z,,ddli]NLinlŁ;.ś|$|$$|sIslffi
lnicsiąc,]doregoodliczdde dolyczy:
.wr.druk (wydnrki) naliczenia opłaty
tego dnia .właścicielem
budlłrkórvi ZASADY DoTYCZĄCE WPŁAT
PRZEZ
UŻYTKowNIKÓw
]YieczysĘmgruntów
uźytkownikiem
eksploatacyjnej' dokumentu]ąccj
jest spółdzielnia,
a je.jczłonkowie
są LoKAlI MIESZI.ĄLNYCH
u'ysokośćmiesięcznegoodpisu na
użytkownikąmi1okalimieszkalwch NA WYDZIELONY FLINDUSZ
łundusz lemoItowv (wg ust 2
1ubuzl,tkonych (garazy)na prawach RENfoNTowY SPÓŁDZIELNI
niDiejszych
Zasad...)
1okatoIskichlub t'łasnościowyclr, MIESZKANIOWEJ
6 Powl'ższezasad]'',
podaje się do
zrealizo anie wniosku będzie . KsIĘŹE MAŁE.
1viadomości
uż}'1koNników
lokali nrieoz1acfalo plzeniesieniewIasnoŚci
szka1nychw Spółdzielni Mieszkaczęści ma]ątku spółdficlni na Podstawa prawna
nio\.i,ęJ
..KsjęzeMalc'. $' następu]ący
mieszka- sposób]
Nnioskodawcę olaz powstanic ]) Usta$,ao spóldzie1niach
nieruchomościIokalowej (1okal niorłych(Dz' U' 4/200l) a w szcze- -opublikowańew mjbliższymŃldarill
art, 6 ust' 3 i ait' 30
mieszkalnyz ponicszczeligm pż!1ra. gólności
GazetyspołdŹielni:
leznvmnp piwnicar przlpisanymlej 2) Ustawa o podatku dochodo\qmod -oglosrcnicna publicznychtablicech
- rrdziałenr
ułamkięm
rv nienrchomościosób fizyczlt'lclr (Dz'U' l412000)
ogłoszelina tcrenic Spóldf]ęlni
3-16/I- 170/01
wspólnej 1f\ł.'w tej częścibudyrku 3) PismoPB5/RB-o3
gruntu. któIa służy \v całości Ministers|w*a
Finaffów
Powyższezasady przyjętouchwąlą
(klatka
Zarządu SM ,,KsiężeMale', nr 96,/r//
1vszystkin micszkalicom
dach'pralnia.chodnik)'Pod 1' spółdzielniatworzy $ydzielony 0l w dniu7.05.2001
schodowa.
jednymdachem!v budynku obok fundusz
remontowy. nA
Podane uwagi nie \łyczeipują
członkó.n spóldziclni uŹytkujących podstawiej.Regulaminu tworzenia i
mieszkania spóldzielni po;awiają się wydatko.'vaniaśrodkówfunduszu na ocz!.wiścieproblem&\,z'viązanych z
Lrstawą:
tęmatbędziemykontYnuo*ac
wlaściciele' któIu'Y mogą pozostać lemonty zasobóv miesfkaniowych
Mieszkaniowej
ńlldeź
..nazanówienic'' wrzucarredo
czlontami lub ze spółdzielni$'l st@;ć' Spółdzielni
''Księże
redakc11nej
skrzyŃi przy wejściu
do
Alc zan]msiępojalvjąkoniecalcsątrzy Małe,,.
róż1e cf\'nności' Naipięrrv Ząrząd odpis na funduszremontoily stanowi siedzibyS-ni.
Spółdzlelni musi podjąó uchrt'ałę
lrędącąswoistym lvvkazenr ]okalj
(oklcśtc,jąc
wnielkomu i co się nalcży
i najakich Nanrnkach) w tcnninic do
2'ł kwietnia 2002' Następuięzalrrzęc
ze spółdzielcą- wnioskodawcąumor.''ę
notaria]nąprzeniesicnia\t]asnościi .il
koricu przysĄ u,łaścicielmusi załoĄc
księgQ$ioczystąiuzyskać donicj \\pis'
StanoNi to rv per\.nymsensio odpowicdź na często zada\\'ane pytanie

..kiedy'?
l1eto będfiekosztoNaó?

Za fałoŹenięi wpis do kięgi rvieczystej

wyodlębniony skladnik opłaty
eksploźrtacyjnej należnej za
użytkowanielokalu mieszkalnego.
na]ężnościna
2 w)'sokośćmicsięczneJ
na]iczęnie
fundusz renonto\q okreś]a
\
opla1y ęksploatac}]nejotrąmywane
p|zez ŁLżvtko{,nikamięszkania od
I'WAGA
spó}dzle]ri' kazdorefolvo prZY_zm1an1c
\rysokościoplatv \Vydnlk noliczel)ia Tekst powyŹszyjest baldzo
dostarcran,v jest przez gospodarza trudnostrawnym
daniem,ale
donu za pot\ł,ierdzeniem odbioru
je
podobno
plzełkląć'

'al^
i'

(podpisidata)hb lisie z\ryklynr.
na
należności
3 wysokoścmjesięczncJ

wafto

i strawió

*]odrębniony filndusz remontoF'1'jcst
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BolesławHadydoń
dr naukmed.

3 04 1911-I',l
.0f.2.0A1
17 luĘo br znarłdr Bo]eslaw zalych ze ś{'Ddo ościąi istotąb}'tu,
I
HadydoI1'
UrodzjłśęW Kalne1koioŻyrv- Po drugiepotrafilsięzdob).ćna dystals
ca, Do ginrnazjunuczęszcz. w Bielsku- u,obec otaczających go problcnró$.
Bialęj' Sludiamedr'czlcukońc4'łnaUni- Mial \W iątko\ly dar .'poruszana s ię lr
strcfie zlotego śIodka'. w!nikało to Z
\lcrsytecieJagielloriskrr.n
w KrakoNie.
jego
fiJozofi i Źyciowej oraz kontemplaPo zakończariurrojnv kótko placowa]
c}'Jnę]
natllry dośWiedczaniar,vszelkiclr
w szpitalulv Bielsku W BieLsL.urvziął
ślubz Marią Mtręgą róu,nieżleka,r:zen $Tdarzeń' W \Ą'iclu rozmolvach, czapediatrąi $Taz z zonąńyjec]raldoWro- sair podczasdhgich i szvbkich$ tem- \i
cławia'Początkolt'opracoq'alrv Klirricc pie ,,spacerów,' po terenac]r rrodorroPędiatrycztj u prof' Hirszfe1dowej,a śn!,ch'a czasami .rr' fotęlu w swoinl
potem.af doernę{,fury.
w szpjalu woj - sa1onie,mialZwycfaj powiadać,źcdo.
skorr,-rm.
Na KsięzeMale przcprouadzili oko]te nowościsą już lnu znane,one
się m początku1950 roku' Maia Mi. ;uźb1Ą'. być moze dla norwch poszutręga-Hadydoń
rozpoczęlapracęw osie- kiwacfy ob]cm.jątylkonowekształ|vi
dlow1mośrodkuZdrowiana Księzll' W nazw}; a]e \\ s\łej istocic są tvm sa.
lipcu tęgoroku minie l0 rocaica.Jej myn co za jego nrlodoścj'Tak teżpl.
sał'Jestem\\'posiadaniukilkudziesięśmiercj'
Dr Had,vdońbyłjedn1nrz najbaldiej ciu listó(.kartck od Pana Dokola. w
fnanychi sz.nowaĄ'Ó nioszkańcowr]a- kórych zaNada Jest sYnlezaJego ą.
sfcgoosied]a'
B!1teżfnakomit]'rn
]eka- ciorvegocredo' Pisa]je $' ]riezmiemię
sposób
rzenr.L1óIegoplosiłosięo ponoc zrl,Issz- qł1tetlcav i enc}'k]opedycz11y
jak
Z},t-bez ozdob kó$ i
cza w tych najt.udnielsz1,clr.
cięzkrcll PisałJe tak
prz}padkach'Dla sąsiadówi przyjaciól niępotrzebnejpaplaniny,Zmięrzałdo
od za{Jszeaz do końcebvl '.lekarzemro- istott'' Pamiętamjędnąz ostatncch rozdzirmr'rn'''Lec4'l. kolrsultowałi d.ąta] lrórł. iuz \ł szDi1il|uChrrr,cilmnlc za
poczucie bczpieczeństlva,Mieliśm]' alon ipo.''ca,i*ł n'"ch i,ę Pan,,lllą!
nie mań\\,i - ko1o ż)'cia i śnjercjto nic
szczęście.
żeb'vłnasz}'rnsąsiadęm'
nasz problen".
Postaclricfuf fuko\\,'ą\!'.jątko\\'a,
Lesław Kllną|!ck
Jęgo. portret''przcdsta\ł'ialiśm-v
w nasze.j
Gazecienr 6 $r 1997r Zqm. żeportrct
byl cpelĄ: gdvz dr l{ad1doń.,ocenzrrgo dośćdrasn'czrie - $-l'keślil
ro\\,a,].,
liagmenh..ldórc chybaufnal za zblt po.
clrlebne.
Mi chąli n(1Ci eśhkawska.Kulną |ycka
Z Palcn Boleslal.'cnrzrałcn się
!
przezprarviećrvicrćwleku.Jakonrło.
dY czło*,iek
widzialemrv osobiePana
Doldora\\ie]kiautory1et
w d$ óch dfień::.
dzinach,lrtórę i mniervórvczasbardzo
zaJmowaĘ'Po pienvszoPan Bolcsław
byłkopalńą wiedzy na tematfilozofii
ZŻo)1ąizcótką
re]igii.
a szcfcgólniefagadnielizlvią.
|, ].{ięd,,zdraia.h, I 9
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Mafh ^.1itręgaHrdydoh

u'ladaniusięnajakikolwiektelnat,Pon1óżclęrn. moi Drodz]'sąsiedzi'bo
możcbrak ni \\,.f'obra2lri'
Chętli€ opublikLrjęjakąś
przyc4łrę.d1akórcj ktoś
mógłnięzdec\.dować
siępodpjsać
pod
s\vo]ąocenąlzecz\'lvistości
(oczlviście
nie wchodzi rv rachubęrozpo'
Jęś]j
\.szecl ianictr€ ś ci ieprawdziwych.
L1órenrogąsfkalo\\aćdoblennięko.
przed
Tuż
rr,'r'borami
do Rad1, gośdrugicgo)
Nadzorczejspó}dzielni
pojawilasięna cfv cośmożnazyskac dzięki anoni.
śclanach
nasfvchdomówanonimo\ra rrronr?. Dośćbogatctrad'vcie\l'tej lnaRosji.ą potem\ł
odez\\'ado mLoszkańcórvpodpisana terii bi,ł1rr carskic.j
czasach
ko
Mist\'czne8o
rcżimui rrie
XXX I(toto-coto? gdzieDa^\isko.
bardzo
kojarzą
mi się one z 1akąkol.
gdzicadres.jak się z tvnrXXX skon!1'iek
szlac]uną
intenc]a'
taldo[ac1 ]
Ale
lnoże
tęn
Potemnastępnę.teżanodno\Yc' ]nate,'nasz'.b1,linn}' Może
\i'lęc
szkodai żal'Źenie makomu dziQpod raszedruwi.
rialv roznosrone
konac
za czujność
w laszJm (miesz.
Nie chodfio tlcść.
a o formę
kańcórr')
inrienirr
i
fa oczv sfcroko
Dlaczego ktoś t.alcząc w jęgo zdajeln
2atllld publrkacii.l(osĄ'drun
s]usfnejspra\\ic.Diepodpisał
się on\.artę.
l<rt a b\Ą' p|zecież
wvboń doZPcf.
imieniemi nazrl.iskięnr
no$'el
do
Ł1d\
Nadzorczej,,,
iby.'larc.
Dlacrego autorz! nie skorzvstaliz okaalna
szansa.
źcmożcó\\.sziachetn]'ryf]i' by uja{nicsiępodczas
o$€ g o bulfccIZ
stanie
na
czolono$.eiRad\'.a może
li\Yegozcbra.nia'J
opatrmość
czu$.ala
i on iest' ? M\'
Cz}m noż1a tak balduozaryą'kolvoć
Ąroni\r obccn\.ch
czasach.b\'baćsiępodpi- ślę.źętaki ccl . przr'śrviecal'.
nro$.i'
Ale
cf\.
tak
sję
sta1o?
Cz]'Alopod
Śeć
czvnś.co sięu\\ażaza \\iLżne'
nim odrrióslsukccs.]
s]usznęi uczcirre?
Dcmokrac1aiest
ułonxu,a]ojak
Nie .]estem
$' stanie\L'loblafrćsobie
żadnegorealncgofagrcźenia\r \!'l'po. móŃą nic lepszcgodotądnie \Y}'m}'

ś1ono
Róalre ŃQc postrzega !'tę nasząnralą
-jedni śpiąspokojnie.a
Izecz]'\ł'istość

Ąnonim
a sprawa

dnrdz1budz1sięz kzl,kiem po nocaclr
lsinjenię Radv Nadzorczej porrrnno
nam pomagaćn błogimśnie
- Ale jcśliwidzę z]odfieJalub jęstem
świadkięmzbrodni. a nai\ęt R'ądaNadzorcza nle chcc daćmi \liary,.to lł obliczu lanrania prawa nroim oborriązkięm (i to obou'iązkienprarrnynrl); est
doniesieniedo prokuraturv.a nic rozklcjanie anonimów
Na konjęc powtórzę to. co polviedzialarn rra zebranju] Gaf€tka nasfa lna na cę]u s]rrżvćmięsfkanconl
Spółdujelni ił,ewzaJcmn1m konruniko.
Naniu się. \łJ.mianiępoglądó\\':prfekazyrłaniu infomac1l. a przede ws^_st'
kim DYSKUSJIj W Gazccie nie ma
żadnej cenzufv' Ari Zarząd' ani Rada
Nadzorcza nie ingeruią \'\,treśćZąmieszczanvchinformacji.Nie zdarzr10 się też.b}' nie Zost.l zamieszczonr
jakikohviek list lub ertvklrl dostarcron!'do Gazęt) chvba- ze bv] anon]n1o$l . bo Drogi Aionirnię - naCjebje

SM..KsieżeMałe''

Da\\'rreprzedmieście
trVloc]a\.ia
- KsięzeMalę.ieżące
pŹ]'sfosicole\\'
skicj rra poludnior1 rvsclród od Wro.
c]a$'ia.na]oŹa]odo jedn!'c1rz rra.jstarsz!'chosi.3dli
śląskięJ
ojcz1znv'NiektórzY autorz'!podaia.jz \\ieśu$'anaTicelrzezostałapo raf pienvsży\\'}.nie.
nionajużokoiorokll l050 B!'la\\ó$.
Ostatniopisalemo losachnic- czas maiąs]o\riańską
rvioskąry,bacistniejącego
dziś
nrajątku
hrabinv
ką()
w świe|le
opracorralipolskich
Już
jądopierosto
E]eonorefu Stolbclg.stolbcrg.
\\ rę. badaczvs'znrjankorvano
kachktórcjposiadlośc
księskazna.jdo- Iatpóźlne]ernianowicię
$ roku l149'
jeszcze
początk1l
rtala się
na
xx stu.
Nau\\'amiejsco\\'ości
doaa\'alecia.
ła \ł okresicstu]ęciŃiehl zmian,we
jużrcku 1149tt'ieś
Teraz cofi1ijm)'się\ł czasieo ki1kastrr- \\spomnian]'.m
b1'la
leci i zobaczm1.co plszą kronikarzc nazllranaClręrrese.
lv l234 czense.W
nicniccc'' o tcrcnicdzisie.jsue]
Zięni 1253 Sansrro.rv 1272Czalchino-rv
Księskiej'o ąvm,co polscvbadacze 1353 Czanschlnminus (tl. I(siQrc
d'ziejó$'Dolnegosląskau!a1ęŹlinłtc- Male). \Y roku l3ll2 Czanschln pamat togo terenlLmog1iPańst\ł'oprzc- r!u111,
a !.' 1577 Klein Tranisch itd.
czytac w ]śiąŹeczce
z serii v'J'da\\rr! Dotądnaz\\ędzisiojszcgonaśzego
osieczęi Tolvarz\'st\!
a Ziemi Księskiei dIa koiarzonoz osobąksięciapanai
.,KsiężeMale i okolice - za1s dzie- 1w$'odzono
od staropolskiego
\r1'ra4r
jólr'.'.L1óo jest do nabl'ciajeszczerv ..krriądz...
cz1li ksiąŹcstądtez\vielo
Ant]'kwariacieNaukow.vmprzl ul. slęprz\miotnikowcokrcśIenie
.'KsięKuźniczę]
43145'
ue'-.np KsiQżęPole. co nie nra nic

róu ieżJakiśAnorunlnóglbr'Cos
naplsac.

M chaIina C i eś
li koy,skcLKu l n ąD)ckt!

Z historii

\,

l\,spóllregoz księdzeirrl dzisicjsz}łr
f naczeńu tego slo\,!'a.
Istriele jednak irma jeszczc hrpotefa,co do et\'mo]ogiinaf\\Ą'naszc
go osied1a'otóz 1cgonazlr'awylr'odzic
możesię Ze stąIosio\vialiskiego
sło$.a
ccst1na= gęsl}''cestl = gąszcz-gęst\\,l.

KsięzeMałe
- zagadkowanazwa

Z tego moa1a ń-1.ciągnąć
\łnjosęk.Źc
dolina olarn' na wsclród od Wrocla.
\\ia bvla porośn]ęta
gęst\.n lasem i
gąszczemzaroślipraŃe od miejscowośc]Rotkrctschm (częN'ona I(arcznr"1)
aż do sacheff,itz (Zacharz-vce).
k|óra
to $'edlug swę] ólvczesncj nazrw Se
glencz ]eża]a,.za gęstwlną]eśna.''
To
rn3aśnielriemia1ob1.znaczorie tYllro w
siosunku do najstarszlch nazn' $si
Tschansch Pófuiejsza pisoułia bo.
$'lom . od 1253 loku - u \\'!stępuja!y.
mi przyrostkanri.,-in" i ..-ino" nadaje
nazrvie sens oznaczając1'posiad}ość
i
\\.ska2ujena nof\łisko.
prezes
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juźbez akuĄczrych przeszkód'mogla
odda\Ąać
się fecic)'
Na przekór żr'ciorvcjmądrości,
żc
pieniądzeto nie1!szystko',.
zn1'cięsklrn
klasom rozdanoczeki na ko[kretne
''sun o . i taki rrlaśnięrodzaj graqfikacii fda\\ałsię befsplzeczne klas'Y1e
uŚkrz\''dlac
Nie dowiaĄ: feieszczeldlkl'lat tcmu
Znó\ł m n)-.Mosnę w polvietran. honol uca]1anekaz\ara]spontaricmą
NIĘ WYPRoWADZAJMY
Ła- .dczcrcjęz lckc1i
ne dfia1cę,w sclcachi Nc \\'łosach,
DżśsfuIo\\'o]a
\\.]osnt'czuje
sięwszędfie'Takstracilaracjęb}tl na PSOW
skawość
entuzjamu. NA BOISKO
żcŃ szkole 'Ą moŹoplfede !vs4.stki l' rzccz atrakclljnclzaba$_1'Wiosąrneldimarysąfuzasfugą$.io1u. Jejautoramli rn'konalcarrrisą- zasobni i MIEJSCE ZABAW DLA
Ucziór\! którzy - lv potencjałi inicjaĄarę- ucnno{.iei D Z I E C I
uspóLn}mud'zie.lcm,
Malny wiele nowychk.zewów
nię pf.jąc o fgodę pi4'ńoszą {'rosnQ pedagodz):
tej
To dobry atak d]aSP nr 99' Pźesą- i drze$'ekposadzonych
1!plccatachi plarlachnaĘbliższe (taĘ
wiosny.Nie pozwalajmypiedzaoJejno\\,atoNkich
aspiracjach,
sztuce
tikl) wakac.le
skom ich obsikiwać,bo to je
pror1ro\..a1ia
zdro\jiiapoprzez narLĘ i ntszczy.
Narc4.cieli, anpraconalychpouszl:
zawodo*obardzrej faba$ę. \!.clrcwa$czcj atrrkc''jności
ale(miejmynadzieję)
(autorskiszkolnvpfojekforganiracji
spehlon-vcłr.
Dnia\ł,iosnr.
proponując,\.ch
nonstop Pienvszego
zostaluhonol dyrektoró*'.
WYBORY
!
Iowa
nagrodą
\łrYdziahr
ZdIoNia
prac!'
i
intelrs}$njc
o\rcc}jn]'.
Ą'tm
l]rzęduMiejskiego\\ę\\r'rocła\ł'iu).
NOWEJ
c4'1i $'loseImic41łiolo\1!:
,,Wiosrra się clirńi. źekażdy;ą
Zogarrizorrarroza]edtie dziesięcdrri
Ęrn
R,ĄDY 0SIEDLA
póŹrjcj (tllz po rcko]ckcjach)Moscma
lubil"
wybory odbyłysię25 lutego2001 r
W szkolelviosennapogodazadomo- (a ja.kzeL)aukcja ozdób Ńclkarccn-lch Głosowało247 osób' co stanot'ilo
naŃetgdyilrua okncn1 pot{,ierdziłatvjko rrlcz)']nnie og]rani
$j1asięi,cześnie.
około15ol uprawnionychmieszkańucznió\\'KM d}.
Strodłaod cjephchk]imató\\1Pienvsf]_ czon!'t\lórcz]'potćncja]
mógl się na ców naszegoosiedla'Nle b}4ato fieDzień wiosny t,oń]asci\,LapreteŁstdo ko na arrkcjęprzyszed1.
b]da rr,lasneoczy przekonac.żc dziecięcę kwencja wysoka. alerłyższaod średwspóhegoś*4ęta,
zorganizowania
Iazem d]a $zajemnęlprzyjcnmości, rękodzielo,jak za da\u1\,chniękomę|- ńej ł,rocłarł'skie.j
stańowało
l] kandvdanawiąza a im1'ch relacji ze szkołą, q:jn1'clrczasórv.unosisięna ską'dlach Na 9 mie.jsc
ba.jec^cj.t!\órcfej Wyobmzni'
tów
Prapięciasobiei jej skrzydel'
',Zamiastpatrzcć\i telelvizię.]fieuj
oryginah'rm rea1izac]
om sprąvjają oto wyniki głosowania
wedługlicz
ponlięszczęi1
ńowę
do
zI1r
plopono$lab's7-kolne
ar4nżecje
afvŚrycznewĘc''
głosównaposzczegó1by oddanych
wjosc rc po- nychkandydatów:
plakaĄ.ulotki, plomującewlosenr]ą dzenjaprz'vponinające
ucanó$' orazp|ą- rządki.T'vlkorr tvn loku szko]rrw
fięstę'N{obilizacla
kilka sai lekqjn,,"ch. 1.Adam Czmuchowski - 1 5 7
gotolvaniei \łl'konaniefftystycznego \ryremontolvano
,
spel1e}l na fonm szkol'vstaĘ się sekretenat.boisko spońo\\'c.gabinet-v 2. BarbaraKrawczyk
treściątego (jed)'nogo$' rokr' dnia. dFektoró\r' Tńva orgŁ1izaciakoszto- 3. Wioletta Brrtosiewicz - 13ó
po 1mej pfaco$'rrikomputero$'ęj.
odnajmłodszei
honoremkłżdelldas}..
- 130
4. BoleslĄwLiniewicz
war|o'\\' dri szkollryclrśNiąt.akc]i
najsta|szą,
- 108
5. Maria Ossowska
' Radość
- pfzi]riąćrrłasne.
pr4'
cąvuroczj-stośc1
adeptowsau
i lzr, n{or1ych
Krokosinska - 9 1
(nretykluczone.
żccorazrza- 6. KataEyna
ki cstradoweipodlosiłytdIperaturę slolt'iowe
-89
7. Nlaria Dulsl(a
n,walizilcJiił trakciepokazów,Na brak dziej uĄ.lvane)skrzyd]ai odŃ'iedać
-88
humorlr szkolę' niekoniecaie powoh!ąc się na 8. lVlarekGalecki
emocjii zdrcwego,w1osc1]l1ego
-86
nik nic nrógłneżckać'wiosęnnaKomi- ii ęmczaprcszenieBcz słórvlviadorno, 9. ElżbietaBEezińska
_10
Ń-Ychol'u]c 10 KrystynaHollitzer
s]arozdalawrosemepluiLt}'i \\,yłoniła żcskuteczniei no.i\ocześnie
,69
zl\'lcięzó$,' Nieźlęsięjednak musiala sięprz:z dzia1alie'tspólpracę' aprobetę 11 PiotrZasępa
(a
pc.
-65
Uczniollie z nimiich
natrudzić'bo z młoĄ *.ido\.'niąźartów i zyczliwośc'
12 JanuszPalczewski
nic na obiektr'r'vnywerd]k sta.lsię dagoĘ) to rriedząi na poparcieoraz l3, WacławSwęda
greniumdorosl']ch
(w [biegłyn uaalrie na,jszęrszęgo
\\maganą koniccZ.nością.
KsIęża Do Rad-vosiedla weszło9 picm.
ro1crpodobny*ysiłckzrilvec4la awaria calej lokalnci społcczności
sz'\chosób z list},.które dostal}'na]spŻętuDagłasniającego czeka]ą'
espra\.!11ego
piclęgnaciil
u,artc
są
\Ą
ięcei g]osó\\'Prze\ł'odniczącvnl
Skrzvdla
roztropne.j
hojności
Radi.
Toraz. dzięk
Rady zostal pono\łIieBolcsła\,Li.
apa. Absolutiel
osicdla',Księzo''.l.óra fakupno.'\EJ
-ratuN sfinaIso\Ąa]ąszkolnanr.lodfiez,
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l.iodzieŹz odzysku

Od pervnego
czasuna naszlm terenie
stojąpoJemniki(kont u}\ z ytrzezrLaczeniemna odzieżuŹ}'waną.któręj
zbiórkę prowadzonąpIzez PPHU
,,wtórpol'. objęłapatronatemFundacja
Kiesowa,,SemperFidelis". Prosimy
mieszkańców Księża Małego. aby
\\.rzucalido tvchpojemnitó\ł(a nieja}
dor)'.chcf
as doboksów śmiętniko\\'1''cll)
ni€ p otrzebnąodzięż'pościel
itp

ifDlaczego...?

Regulamiewniekórychkoszaclrulicznychlądujadomoweśmieci'W1pełniają je \rorki pełneprzońzrych odpadkó\\,'.butlępo wodzieminomhej i innę
paskudrre
rzecą'.Przecieżulicznęko.
sfe przeznaczone
sąnadrcbnepapi€ F
ki' opakouania jtp' Poz\\'alająutrzymaćw cz}'stości
naszeulice, cho&iłi i
tęrenyzie]one'

i]llSzkodallko pracyi naszych
pieniędzy

Wiele klatek schodow],chw zasobach
naszejSpóldziehi zostałoodrc\\'ion}ch
po porvodzi1997r. Tnva remonti malowaiie kolejn]ch.w ciągtl najbliższJ-chparu lat planujemyw)remonto1vaćwsf)-stkię'Njestet!..
fdarfają się
pr4padki rtarrdalizlu -fu i ó\ł'dzien.:1
pomalorYanel
świeżo
ścianie.jrrż
rtidnieią zrobione pisakiem bazgroly' Ist.
nąplagąstaly sięłuskanei rzucanclr,okó1pestkislonecznika.
rriekórzypala.
cze pozb-nvająsię niedopalkórvpapieIoso{T'chpożucając je na schodach.
a działkowiczę(nietylko) niestaramię
obu\\,iępozostarviającślady
rv-vcierają
błota,częstona świeźo
u}łnytej podlodze klatki schodowej.
UP.

Nove h ietniki
Nove
ietniki pzr
pzr u! ChDrzotN.\krcl

tarcz spońo$ych i malowalych,I Hetmmem bvl śpBrat JerąvJędrzejowski
i ch*ałalnu za o]brf},miwakładpmc]'
w powstanienaszęgoBmctwa Kurko.
wego Jęsteśmv
otwarci nawspólpracę
z mieszkańcaminaszegoosiedlą istniejącymifu sto$arz.vszeniamioraz Radą
osiedla i ZarządemSpółdzielniMiesfkanio$'ej',Księże
Małe,''wszystkich
chętnychkandydató\łna Brata Kurkolvegozapraszamvdo siedzib;'tv kazdy
poniedzialek
w godz 18.00-20.00.
He[mdn- J( usz Palczewskl

którychi janaleŹę),du4m ułatw1enrem
jest podĘ\,'źszona
bctonoNaplalforma
pIą' torze le$\tn' Tor pla1Ą}niestęt'!
takięgopodnyższenianie posiad.a'co
stano\\'iutnrdnicnicdla pasaŹeró\l
wydajc się zatemzasadne.biorąc pod uw€ę fakt, żemieszka tutaj
{ielu lud.ziw zaaivansowanymrvieku,
zlożeniewspólnego (Rady osied]a
Księże.Rady Nadzoiczej sM i TowaŹyshla Ziemi Księskiej)apelu do odpowiedniach\\'ładfo podwyższcnię
platformyprz} pla*f'm 10Źę (a moŹe
i obu),celemumoz1iwienia
łat\,rejsze'}Pętla tlamwajowa
go Wsiadaniado wozów tranwajona KsięŹu Mał}m
o\\,ych'Ró$nocfeślie \ł}'dajęsię. iż
obecrrapętlama roz.jazdi tramrvdena kosf proponorvanych
prac nie b!lb!
picrwsf]łn przvstaiku, zmięrzająccw zb1t w,vgórowany potrzebnajest nakierunku miasta,zatrzymująsię na tomiast dobra wola decydcntó\utj'
dwóch różn],chtorach' Dla wsiadają- pżede$,szystkunMPK.
cJrch' sfczególnie starsz1'chosób (do
Zolia Dillent s

XBractwo Kurkowe,,Husarz"

Przcdstawiamnieszkańcomnaszego
OsiedlaBractwoKurkowo-Strzelcckie
m. Woclawia ,,Husarz"A D. 1998.
którc nrasiedzibęprzy ul, Katowickiej

Bractlva Klrrko$e mają800 ]attradycji' w]nvodząsię z trad.vciichrzcścijańskich.a powstał!'
do obronygrodu
przednajeźdfcami'
Strzelalie odbyrva się z karabinu do

llrtl.bra

KLltkow

, H,isaft
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W KRZYWYM
Po lekturze altykułu,.Czame c]mury
nad Klubem''(,,WieczóIwrocławia'''
nr 9f z 1,4maja200|r.)nasuwająsię
przykre refleksje.Pierwsza dotyczy
rzetelnościdzielnikaisklej au{ola,
zgo.lnioz którą . przedchtYcenien za
przysłowiowepióro ' należalobyl(ry.
słrLrchac
arguneltów i drllgicj zaintercsowancj shony. a nie wyłączniedo
wierzeniaprzJ'jmowacsugestie,niekoniecrrie pmwdziwe, jealnejze st.on i
skzy.lvioną
na tej podsta$dcbudo\,vać
wizję rzecfFvistościi \1 dodalkują
Iozpowszechniac'Być możeetyka
dziennikarskaulega deprecjacli.ale
ależ}się tenu przeci\łstawiać'
Druga ręfleksJadotycz}_mętod konstruowaniatcndcncyjnegoartyk{łu,
opartegone wypowiedziachprezesa
TZK (Towarzysrw.aZiemi Księskiej)'
Zastosowano\1ńn dobrzęjuż'znaną
Rf ]'mianommaksynę
staroż}.tnyln
(dzięli rządź).
lve.
impera''
''divideet
jcst
qłn
skłócićw
dlug któIę,jdobrze
przypadkuRadęNadzorcząs-pni z
Zalząden s-pni i ,'łapacryby n mętĘ uodzie'''
NastępnąpowtarzającąsięmetodąfuopżednjostosoNanąw sprawiealten
jęstpubliłowatęlcfoniikomórkoNęj)
celnychŃypo- nie w ''Naszjsondzie,,
prezesou,i
TZK
wiedzi osób alanych
bądźinnych \lylaznie nie zodentoŃaulicznych sprawieludzir ,.lapanek
nych'',kórynr lłmówilosię s*'ojeIacje ]ub które straszy się niewiadom)Ą11...

A jak rvygJądaprawdą ieze]i prócz
\,viersfówkii rofgłosuwokół dokonali
TowarzystwaZjemi Księskiej o nią lv
afiykule RyszardaM! ka w ogóle c]ro.
dzll
otoz TZK, zabiegająco pozyska1ielokalu o porvierrcluj 33)i2 ptzy nl.
opolskiej77lla. prątoczyłonastępu.
jącę argumenty:chęćstlvorzeniawaKlubu senionków dla działalności
ra \łgodz.l0'18,epogodz]8w]ko.
rzystaniago na spotkaniaczłonków
histoTZKw sckcjachtęmat'vcdych:
r].cz1q,ekologicfnel,mlodziezowol.
i infonnec!!1tokultrrraho-oświatowej
$'ydawniczej' klóIe to argumentyzostałypoz]'t}s!ie pr4'jęte przez Radę
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ZWIERCIADLE

NadzolcząS'pniMicszkaniowej
Księ- (razw 6godniu), MłodziezowejRadże
źęMale' w śladza tvm TzK z$'róciło osiedla (razw tygodniu).Zrviązkowi
się o poparcies\\Ych staftń do zPcz
Emeritów i Ręncistó\l (raz w tygo.
(Zebnia PrfcdstawicieliCzłonkórv)S- dniu). okolicznościo\u'mspotkaniom
pni w celu prowadzęniaw \\,lm' 1oka. olgarrizo{'an}nz inicjat].ltYczłoŃów
lu działalrrości:
Klubu Seniora, Mło. Sani. odb1rrają się w ńej spotkania
Rady osiedla' p'acowni pla- Zalządu s-pni z podniotamifei\'11ębzd-aeżowej
sĄcznej i fotograficaej, rcdakcji mie- n1'mi.zebraniaplenarnei prezydia
sięcznika TZK oraz Zesz}tów Histo. Rady Nadzorczej' Rada Nadzo.czanię
ryczn}.chTzK' Rada NadzofuzandzŁ- Nidzi pŹcsfkód w udostępnianiuona.
Ziemi Księbmliu plenamyn21.12.2000r. pod- wianęJsa]ii ToŃarz}_st\.!'Ll
jęlauchwałęo uyczeruu To\\'arzyst*u skcj w terminachnie ko]idu]ąc-vch
z
zieni Księskiejlokaluprzy ul' opol- innym.jej$'ykorzystaniem.
skiej 77lia po kosrtacheksploatacji. Na kodec \q'jaśriam!''ze wp]]Ąlają.
Koszry te za pienł'szyhvartałb.' w ce do dyspoz5cjiRadyNadzolczęjodSpołecfwys' 463,53z1 - na plośbęTo\łarf.Y_.pisy od opłatna działa]ność
w \łl's' 2 gr od m2 \ź.
stwa .
orzyła20 kwietnia br,, o no-samorządo\{ą
sąz
czym powiadomionyzostałplezes lokali mieszkalnych
Qniesięcmie)
TZK 2 majabf Opublikowanietego tloską i ulvagą |ozdz]ę]aneprzęde
faku po dwóch tygodrriachjako ...n.ia. wszystkimwśródosób znajdujących
domościz
ostatnlej
chwili.'i prz}pisa- sięw skrajnymniedostatkt częśćb'ch
nie go wyłącalieZarządowi S-pni]est skromnychfluduszy przeznaczoiana
umożeniekwaltalnęgodługueksploco najrnniejniestoso$1e.
Gazeznimy
siedziby
TZK
atacji lokalu TZK i w,r'dawanię
W kwestii
adresu
potrzeby
nie\,!ątpliwie
w rejcstrze sądo\\rymz ul' Tamogór. ty S-pni Da]sze
skicjnaul' opolską77l1a,Ltórąto sic- jeszczesię n1'łonią'a ich zxpokajadzibę uŹyczonodo $f'ącznej d'vspo- nie będzietndrrc z ur,r.agina skromnc
jakienam]' do podziału,
zycji TZK- wypolriedrial sjQradca k\\ot]...
pra\\''l1y
w ..opmi]pra\łneiw spra$ie wyrażanynadzięję'żekioro$'r]ictwo
adlesustoważyszenilpodnazBąTo. TZK fapIzestanie\\Teszciedzielańan.
lvarzystwoZiemiKsięskiej'''opinrętę tagonizującychż}cf]iwemu skądnąd
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